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ESTATUTS DIOCESANS DE LA J.O.C. 

Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes, de l’arquebisbat de Barcelona 

Títol I. NATURALESA DE L’ASSOCIACIÓ 

Article 1. Naturalesa 

El moviment d'Acció Catòlica especialitzada JOC (Joventut Obrera Cristiana) NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES, de l’Arquebisbat 

de Barcelona, és una associació pública de fidels amb personalitat jurídica pública, constituïda en l’arxidiòcesi de Barcelona a 

l’empara del que estableix el Codi de Dret Canònic. Podrà actuar en les altres diòcesis que tinguin seu a Catalunya si ho autoritzen els 

respectius Bisbes. 

El moviment es regirà pels presents estatuts i per les disposicions del dret canònic vigent que li siguin aplicables. 

La JOC, com a moviment d'acció catòlica especialitzada, assumeix les quatre notes que la defineixen segons el Concili Vaticà II (Decret 

Apostolicam Actuositatem, n. 20). Es coordina amb la JOC de l'Estat espanyol (Juventud Obrera Cristiana) i amb la CIJOC 

(Coordinadora Internacional de la JOC). 

 

Article 2. Domicili Social 

El moviment té el seu domicili social a Barcelona, carrer Tapioles núm.10, 1ª Planta 08004 . L’Assemblea podrà determinar el canvi de 

domicili, el qual serà comunicat a l’Ordinari del lloc. 

Títol II. FINALITATS 

Article 3. Finalitats 

El moviment té les següents finalitats: 

1. Evangelitzar els i les joves de la classe obrera. 

2. Potenciar el creixement personal dels/de les militants i altres joves i transformar l’entorn i les estructures a través de l'acció 

organitzada i des de la pràctica habitual de la Revisió de Vida. 

3. Iniciar altres joves a l'acció transformadora, com a anunci i presència de Jesucrist. 

4. Desenvolupar la missió de la JOC de manera organitzativa com a moviment i participant en les coordinacions obreres, 

socials, juvenils i d’església que es considerin adients. 

 

Títol III. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ 

Article 4. Altes 

Podran ser membres (d’ara endavant militants) del moviment tots els/les joves que reuneixin les condicions exigides pel dret comú, 

acceptin els estatuts i les opcions del moviment reflectides en el Document d’Identitat, i s’integrin en un grup ja existent o en 

constitueixin un de nou (grups de Revisió de Vida ). 

Per a ser militant del moviment caldrà sol·licitar-ho al Comitè i l’Assemblea es pronunciarà sobre la seva acceptació.   

 

Article 5. Drets i deures 

Tots els/les militants del moviment tenen els mateixos drets i deures. 

Corresponen als i les militants els següents drets i deures: 

 -participar amb veu i vot en les assemblees generals. 

 -Elegir i ser elegit/da per a les responsabilitats del moviment. 

 -Acceptar les disposicions dels estatuts i les decisions vàlides de les Assemblees i del Comitè . 

 -Participar activament en tots els actes que el moviment organitza, promou o hi dóna suport en vista a aconseguir les 

finalitats estatutàries.  

 -Contribuir amb la cotització econòmica personal al finançament del moviment. 

 

 



Article 6. Baixes 

Els i les militants del moviment causaran baixa per decisió pròpia, pel incompliment reiterat i injustificat dels seus deures o per no 

reunir les condicions del dret canònic vigent. 

Quan la baixa no es produeixi per decisió pròpia, el Comitè escoltarà prèviament l’interessat/da i l’Assemblea decidirà.  

 

Títol IV. GOVERN DEL MOVIMENT: 

Article 7. Assemblea 

L’òrgan suprem de govern de tot el moviment és l’Assemblea. L’Assemblea està integrada per tots/es els/les militants del 

moviment. 

Article 8. Competències 

L’Assemblea, presidida pel/per la president/a del moviment, té especialment les següents competències: 

-Aprovar la memòria anual de les activitats del moviment, així com el pla d’actuacions del pròxim any. 

-Aprovar  l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari; 

-Elegir el President/a del moviment i els membres del Comitè. El/La President/a haurà de ser confirmat pel Bisbe  

Diocesà. 

-Acordar el canvi de domicili social del moviment. 

-Admetre els nou/noves militants del moviments i decidir la baixa dels membres, d’acord amb l’article 6 dels estatuts. 

-Decidir els criteris amb que s’establirà la cotització econòmica dels/de les militants.  

-Interpretar les disposicions dels estatuts del moviment. 

-Aprovar el Reglament d’Ordre Intern que el moviment vulgui donar-se. 

-Aprovar les modificacions dels estatuts i acordar l’extinció del moviment. 

-Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent al govern i adreça del moviment. 

 

Article 9. Convocatòria 

L’Assemblea ordinària se celebrarà anualment i serà convocada pel President/a, amb almenys 15 dies d’antelació, mitjançant 

convocatòria que el/a Secretari/a dirigirà a tots els/les militants que tenen dret a participar en l’Assemblea, al seu propi domicili 

o per correu electrònic. En la convocatòria constarà el dia, hora i lloc de la reunió i l’ordre del dia de la mateixa. 

Article 10. Assemblea Extraordinària 

L’Assemblea Extraordinària es convocarà pel/la President/a, el Comitè, o una cinquena part dels/les militants del moviment 

quan es consideri adient per al bé del moviment, assenyalant l’ordre del dia de la mateixa. 

Article 11. Comitè 

El Comitè és l’òrgan executiu del moviment i està integrat pel/per la President/a, el/la Secretari/a Nacional, el/la Responsable 

d’economia, el/la  Responsable de la iniciació i extensió del moviment, i per tants vocals com federacions hi hagi a l’hora d’organitzar-

se internament el moviment.  

Els membres que integren el Comitè són elegits per un període de 3 anys sense que puguin ser reelegits en el període immediat 

posterior. 

 

Article 12. Competències 

Les competències del Comitè són especialment les següents: 

 -Executar els acords vàlids de les Assemblees, que no s’encarreguin a una comissió especial o persona. 

-Preparar la memòria i el pla anual d’activitats. 

-Proposar al president/a la convocatòria de l’Assemblea Extraordinària. 

-Aprovar l’estat de comptes de l’exercici actual i el pressupost ordinari i extraordinari preparat pel Responsable d’Economia, 

abans de presentar-lo a l’Assemblea. 

-Preparar l’ordre del dia de les Assemblees. 



-Atorgar poders notarials i delegar les facultats per a legitimar actuacions respecte a tercers, i atorgar poders a advocats i 

procuradors dels Tribunals per a defensar i representar l’Associació en assumptes judicials. 

-Vetllar per la coordinació i relació amb altres moviments, associacions i entitats. 

 

Article 13. Reunions 

El Comitè celebrarà un mínim de sis reunions anuals; podrà reunir-se, a més, sempre que sigui convocat pel/per la President/a o 

el demani un terç dels membres del mateix. 

La forma de celebrar i convocar les reunions serà establerta pel mateix Comitè. 

Article 14. President/a 

El/la President/a del moviment ostenta la representació legal del mateix i li corresponen les següents funcions:  
 -Presidir i dirigir les Assemblees i els Comitès. 
 -Ordenar la convocatòria i assenyalar l’ordre del dia de les reunions d’aquells òrgans. 
 -Dirigir les votacions i aixecar les sessions. 

- Comunicar a l’ordinari del lloc els membres elegits per l’Assemblea per formar part del Comitè. 
- Comunicar el canvi de domicili social, la modificació dels Estatuts i l’extinció del moviment pels efectes pertinents. 

 
Article 15.  
El Secretari substituirà el/la president/a en totes les seves funcions quan aquest no pugi actuar.  
 

Article 16. Secretari/a  

El/la Secretari/a del moviment, que ho serà també del Comitè, té les següents funcions: 

1. Cursar, per ordre del/la President/a, les convocatòries de les Assemblees. 

2. Aixecar acta de les reunions dels òrgans de govern del moviment, on figurin els temes tractats i els acords presos. 

3. Fer seguiment als encarregats d’assegurar que es duguin a terme els acords presos. 

4. Dur el registre d’altes i baixes dels membres del moviment. 

5. Certificar documents del moviment amb el vist-i-plau del/la President/a. 

6. Tenir cura de l’arxiu del moviment. 

Article 17. Responsable d’Economia 

El Responsable d’Economia té les següents funcions:  

1. Administrar els béns del moviment d’acord amb el decidit per l’Assemblea i l’establert en el dret comú. 

2. Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost ordinari i extraordinari anuals del moviment. 

3. Vetllar pel compliment de la cotització econòmica dels/les militants. 

4.  

Article 18. Consiliari. 

El Consiliari és nomenat pel bisbe, prèvia consulta al Comitè, quan sigui convenient, per un període de quatre anys. Podrà ser 

remogut pel bisbe d’acord amb allò que estableix el dret canònic vigent.   

El Consiliari assistirà a les Assemblees i a les reunions del Comitè, amb veu però sense vot. 

Les funcions del Consiliari són fonamentalment l’animació espiritual dels i les militants del moviment, contribuir que aquest 

mantingui sempre la seva naturalesa i finalitats eclesials i fomentar la participació en els plans pastorals diocesans, d’acord amb 

els objectius del moviment. 

 

Títol V. REUNIONS i ACORDS DEL MOVIMENT 

Article 19. Reunions 

L’Assemblea quedarà constituïda, en primera convocatòria, amb la presència de la majoria absoluta dels convocats i, en segona  

convocatòria, amb un nombre inferior. 



Article 20. Acords 

Per a prendre acords vàlids es requereix la majoria absoluta de vots; si després de dos escrutinis persistís la igualtat de vots, el/la 

President/a pot resoldre l’empat amb el seu vot. 

No obstant, per a la modificació dels estatuts i per a l’extinció del Moviment, l’Assemblea deurà prendre l’acord en un únic 

escrutini vàlid amb la majoria dels dos terços de vots. 

Per a les eleccions es requereix la majoria absoluta de vots; desprès de dos escrutinis ineficaços, faci’s la votació sobre els dos 

candidats que hagin obtingut major nombre de vots i es requerirà la majoria relativa; després del tercer escrutini, si hi ha empat, 

queda elegit el de més edat. 

 

Títol VI. FACULTATS DE L’AUTORITAT ECLESIÀSTICA 

Article 21. 

Corresponen al Bisbe les següents facultats: 

-El dret de visita i el d’inspecció de totes les activitats del moviment. 

-El nomenament del Consiliari del moviment. 

-Exigir en qualsevol moment rendició detallada de comptes. 

-L’aprovació de les modificacions dels estatuts. 

-La dissolució del moviment d’acord amb el dret. 

-Concedir llicència necessària per a l’alienació dels béns del moviment, d’acord amb les normes del dret canònic vigent 

(cànn. 1291- 1294 del Codi de Dret Canònic). 

-Les altres facultats que el dret canònic li atribueixi. 

 

Títol VII. ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS 

Article 22. 

El Moviment podrà adquirir, retenir, administrar i alienar béns temporals, d’acord amb els estatuts i el dret canònic vigent.  

Podrà adquirir béns temporals mitjançant donacions, herències o llegats que siguin acceptats pel Comitè. 

 

Títol VIII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL MOVIMENT 

Article 23. Modificació dels estatuts 

La modificació dels estatuts haurà de ser aprovada per l’Assemblea, en un únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos terços de 

vots. Les modificacions, una vegada aprovades pel moviment, precisen per a entrar en vigor de l’aprovació del Bisbe. 

Article 24. Extinció i dissolució 

El moviment podrà ser suprimit per decisió del Bisbe a petició de l’Assemblea extraordinària, la qual decidirà en un únic escrutini 

vàlid amb la majoria dels dos terços de vots. Podrà ser suprimida també per decisió del Bisbe diocesà per causes greus. 

Article 25. Destinació dels béns 

En cas d’extinció o dissolució del Moviment, els béns del mateix seran lliurats pel Comitè a institucions eclesials que es proposen 

fins similars als que figuren en els presents estatuts i d’acord amb el que determini l’Assemblea. 

Vist i plau 

EL SECRETARI         LA PRESIDENTA 

Oriol Martínez         Sheila Sánchez 


